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Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty  

Poddziałanie 3.3.1. - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 

instytucjonalnych  

 

PROJEKT  NR   2013-3- PL1- ESF03-47721 

 

„W drodze od jakości do doskonałości.  

From quality to perfection – The use of ICT in classroom teaching” 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w 

projekcie mobilności: „W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – The use of 

ICT in classroom teaching” realizowanego w ramach Programu POKL.  

2. Udział w projekcie ma na celu nabranie doświadczeń i nowych umiejętności przez 

uczestników. Rezultatami projektu będą rozwój osobisty i zawodowy uczestników projektu, adaptacja 

najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.  

3. Wnioskodawcą jest Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu ul.  

Płk. Wilimowskiego 8.  

4. Instytucją przyjmującą jest Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valilik Binası Kat:2-3 

78100 TURKİYE/KARAK.  

5. Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu szkoleniowego do instytucji przyjmującej 

Karak İl Milli Eğitim Müdürlüğü w Karabuku, która zorganizuje intensywne warsztaty 

szkoleniowe w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w dydaktyce 

szkolnej, ponadto umożliwi zapoznanie się z systemem edukacyjnym w Turcji ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej przez nauczycieli, przygotuje 



 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

2 

do realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem projektów e-Twinning, zapewni doskonalenie 

znajomości języka angielskiego. 

6. Celem projektu w szczególności jest:  

 a)  wzbogacenie umiejętności stosowania narzędzi i technologii ICT w dydaktyce, 

b) intensywne i naturalne praktykowanie języka angielskiego, 

c) otwarcie się na bogactwo kulturowe Turcji i zainicjowanie wymiany międzykulturowej, 

d) podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logistyki projektów europejskich, 

e) włączenie mobilności zagranicznej do długofalowej strategii rozwoju szkoły i współpracy 

międzynarodowej,  

f)  podniesienie jakości pracy szkoły, 

g) poznanie nowych osób i  wzajemna integracja.  

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być dziesięcioro nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 

z Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu.  

2. Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego celu 

Komisję Rekrutacyjną.  

3. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest w terminie od 24 marca 2014r. 

do 4 kwietnia 2014r. przedłożyć w sekretariacie szkoły kompletnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu), deklarację udziału w 

projekcie (stanowiącą załącznik nr 2) oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(stanowiącą załącznik Nr 3).  

4. Wymienione w punkcie 3 dokumenty dostępne będą w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w 

Lublińcu oraz na stronie internetowej szkoły (www.g1.internetdsl.pl) w zakładce Projekty europejskie. 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa 

1.  Wyboru uczestników projektu wśród kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora szkoły, Pana mgra Jana Brzezińskiego, 

2. Kryteria wyboru uczestników podzielone są na formalne i merytoryczne; 

3. Do formalnych kryteriów wyboru zaliczamy: 

- Terminowe złożenie i prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych (wymienionych w §2 pkt 3) 

dokumentów; 

- Przynależność kandydata do zdefiniowanej w § 2 punkt 1 grupy docelowej, do której skierowane jest 

wsparcie w ramach projektu; 

http://www.g1.internetdsl.pl/
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4. Do merytorycznych kryteriów wyboru zaliczamy:  

1)  Dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej, 

2)  Kwalifikacje i kompetencje zbieżne z celami projektu, 

3)  Zaproponowanie działań, w które dana osoba może się zaangażować w celu realizacji i 

upowszechniania  projektu,  

4)  Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.  

5. Kandydaci, których dokumentacja nie spełni kryteriów formalnych, nie będą brani pod uwagę                      

przy ocenie kryteriów merytorycznych.  

6. Na podstawie analizy dokumentacji rekrutacyjnej, powołana przez Dyrektora szkoły Komisja 

Rekrutacyjna, dokona zestawienia wyników  kandydatów (lista rankingowa), z których 

pierwszych 10 osób zakwalifikowanych zostanie do udziału w projekcie; 

7. Wnioskodawca przewiduje utworzenie listy rezerwowej, obejmującej 2 uczestników 

(będących kolejnymi na opublikowanej przez Komisję Rekrutacyjną liście rankingowej); 

8. W przypadku, gdy do projektu zakwalifikowanych zostanie mniej niż 10 osób, projektodawca 

zastosuje następującą procedurę: 

A) Jeżeli istnieją uczestnicy, których podania zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, 

poproszeni oni zostaną o ich uzupełnienie w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Komisja 

rekrutacyjna dokona oceny kryteriów merytorycznych i uzupełni skład grupy projektowej brakującą 

liczbą kandydatów; 

B) Jeżeli nie istnieją uczestnicy, których podania zostały odrzucone na etapie oceny formalnej lub 

jeżeli istnieją, a mimo uzupełnienia przez nich dokumentacji liczebność uczestników 

zakwalifikowanych do projektu jest mniejsza niż wymagane 10 osób, Projektodawca przeprowadzi 

dodatkowe spotkanie z pracownikami w celu zmotywowania do uczestnictwa w projekcie. W takim 

przypadku Komisja Rekrutacyjna będzie posiadała 3 dni robocze na zebranie dokumentacji od 

kandydatów i przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 

9. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu  zostanie podana na stronie internetowej 

szkoły: (www.g1.internetdsl.pl) w zakładce Projekty europejskie. 

10. Procedura odwoławcza:  Od wyników rekrutacji, w ciągu 3 dnia roboczych od ogłoszenia listy 

uczestników, przysługuje pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły, który wraz z Komisją 

Rekrutacyjną dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata oraz 

przeprowadzi z nim rozmowę kwalifikacyjną, po czym w ciągu 3 dni kandydat zostanie 

poinformowany  o wynikach rekrutacji. 

 

http://www.g1.internetdsl.pl/
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§ 4 

Zobowiązania uczestników 

 

1. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu (Uczestnicy), zobowiązani będą w 

szczególności do: 

1) Uczestniczenia w przygotowanych i przeprowadzonych bezpośrednio przed wyjazdem zajęciach 

obejmujących szkolenie językowe oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne; 

2)  Uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, warsztatach, panelach organizowanych w trakcie pobytu 

w Turcji (harmonogram pobytu stanowi załącznik Nr4 do Regulaminu); 

3) Pobrania z NFZ karty ubezpieczenia EKUZ, bądź okazania posiadanej karty z datą ważności 

pokrywającą się z terminem pobytu w Turcji; 

4) Uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu w Turcji; 

5) Uczestnictwa w spotkaniu ewaluacyjnym po zakończeniu pobytu w Turcji.  

6) Przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do analizy podejmowanych działań w 

projekcie (ankiet, dokumentów kontrolnych, dokumentacji fotograficznej itp.); 

7) Opracowania raportu końcowego z uczestnictwa w projekcie, praktycznego wykazania wpływu 

udziału w projekcie na podejmowane inicjatywy/przedsięwzięcia edukacyjne (tzw. produkty końcowe 

projektu, np. prezentacja multimedialna na konferencji podsumowującej projekt); 

§ 5 

 

Zobowiązania wnioskodawcy 

 

1.  Wnioskodawca – Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu 

zobowiązuje się do zapewnienia zakwalifikowanym do projektu uczestnikom pokrycia 

pełnych kosztów uczestnictwa w projekcie, obejmujących: 

1) Transport z Lublińca do miejsca pobytu w Turcji (Karabuk) i z powrotem; 

2) Wszelkie koszty związanych z zakwaterowaniem uczestników podczas pobytu w Turcji 

 3) Wszelkie koszty związane z wyżywieniem uczestników podczas pobytu w  Turcji 

4)  Przejazdy lokalne w Turcji.  

5) Koszty związane ze zwiedzaniem zabytków historycznych tureckich miast i dziedzictwa 

kulturowego, 

6) Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika Projektu, 

7) Wizę wjazdową do Turcji.   

2.  Wnioskodawca zapewnia wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz językowe dla 

uczestników  na każdym etapie realizacji projektu; 

3. Wnioskodawca zapewnia współorganizację i udział dla wszystkich uczestników (wraz z 
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instytucją przyjmującą) we wszelkich spotkaniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, 

wizytach objętych programem projektu. 

§ 6 

Unieważnienie i/lub rozwiązanie umowy 

 

1. W przypadku braku realizacji przez uczestnika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z 

umowy Wnioskodawca (Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu) 

ma prawo rozwiązać lub unieważnić umowę z uczestnikiem i obciążyć go łączną sumą 

kosztów przewidzianych na jego udział w projekcie; 

2. Jeżeli uczestnik rozwiąże umowę przed terminem jej wygaśnięcia lub jeżeli nie będzie 

realizować umowy zgodnie z zasadami, będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty 

finansowania;  

§ 7 

Rezygnacje 

 

Rezygnacja z projektu (w uzasadnionych przypadkach) możliwa jest po przedstawieniu jej w 

formie pisemnej do koordynatora projektu, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu językowo-

kulturowego. Rezygnacja podczas kursu skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami za przedmiotowy 

kurs. W przypadku rezygnacji w momencie, gdy zakupione będą bilety lotnicze, uczestnik zostaje 

obciążony kosztami za przebukowanie biletu.  

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w „Umowie o 

szkoleniu”. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej http://pokl.frse.org.pl/projekty-

instytucjonalne (w zakładce Dokumenty).  

2. Szczegółowe informacje o programie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” znajdują się na stronie internetowej: 

http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne. 

 

 

……….…………………………………………………… 
                                                                                (Zatwierdzam do realizacji 
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Załącznik 1.1 

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ 

 Stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w 

mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Są różne klasyfikacje znajomości językowej. Jeden z nich 

przyjęła Rada Europy wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: 

A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej. 

poziom / opis 

A1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty 

potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz 

formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, 

których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca 

mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 

A2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia 

związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego 

rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach 

komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i 

typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy 

związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

B1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń 

typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym 

językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją 

interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko 

uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

B2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na 

tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, 

by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym 

napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w 

szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem 

dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 

C1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, 

dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, 

spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie 

potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź 

zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące 

złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, 

łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. 

C2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, 

co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w 

sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo 

płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej 

złożonych wypowiedziach. 

 

* zaznaczyć właściwy poziom  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
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Załącznik nr 2                      

                        
 

Wpłynęło:    data ……………, godzina …………… 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
„W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in 

classroom teaching” 

Program „ Uczenie się przez całe życie” 

Ja, niżej podpisany(a), 

 

..................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zam.  ............................................................................................................................................ 

(Adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

Nr PESEL: 

.............................................................................................................................................. 
po zapoznaniu się z założeniami projektu „W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to 

perfection – The use of ICT in classroom teaching” Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku 

Piechoty w Lublińcu  

1) Wyrażam zgodę na  uczestnictwo w projekcie nr  2013-3- PL1- ESF03-47721  pod nazwą 

„W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in 

classroom teaching”. Projekt  finansowany jest przy  wsparciu  finansowym Komisji Europejskiej 

programu „Uczenie się przez całe życie” i realizowany  przez Gimnazjum nr 1 im. 74 

Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu w partnerstwie z Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Valilik Binası Kat:2-3 78100 TURKİYE/KARABÜK 

2) Deklaruję swój  udział we wszystkich zaproponowanych mi działaniach w ramach projektu W 

drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in classroom 

teaching   w Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu: 

 przygotowanie językowo-kulturowe, 

 szkolenie wyjazdowe w Karabuk (Turcja ). 

3) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu 

udziału w projekcie. 
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4) Zostałem(łam) poinformowany(na), iż uczestniczę w projekcie finansowanym ze środków Unii 

Europejskiej. 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie działań projektowych. 

6) Zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 

zrezygnowania z udziału w projekcie - zostałem(łam) poinformowany(na) o konsekwencjach 

rezygnacji z udziału w projekcie. 

7) Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

określone w Regulaminie Rekrutacji do projektu.  

8) Oświadczam, iż nie  uczestniczyłem (łam) w projekcie  Unii Europejskiej „ Uczenie się 

przez całe życie” (projekty wymiany doświadczeń PILOTAŻ VETPRO_COM).  

9) Pouczenie: Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej                       

i cywilnej. 

 

 

……………………..                                                                                   ….. ………………………….............               

/Miejscowość i data/                                                                                    /Czytelny podpis uczestnika projektu/                             
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Załącznik nr 3 

       

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

„W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in 

classroom teaching” 

Imię Nazwisko: …………………………………………………………………….. 

W związku z przystąpieniem do projektu:   

„W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in 

classroom teaching” 

Projekt mobilności w programie PILOTAŻ VETPRO_COM 

Program „ Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Projekt mobilności w programie Pilotaż 

VETPRO_COMz siedzibą w Warszawie,  ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i realizacji projektu 

„W drodze od jakości do doskonałości.  From quality to perfection – The use of ICT in classroom 

teaching”.  

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielania 

wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu 

mobilności w programie Pilotaż VETPRO_COM, "Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning 

Programme),  

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

                                                 

 

 Lubliniec, ……………………………………………….                                 ………………………………………………………. 

                                                                                                                                     (podpis)                                              

http://www.llp.org.pl/#_blank
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   Załącznik nr  4 

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty  
Poddziałanie 3.3.1. - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 
w ramach projektów instytucjonalnych  
 

PROJEKT  NR   2013-3- PL1- ESF03-47721 

„W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – 

The use of ICT in classroom teaching” 

 

PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO  

 

8/9.11.14r. – wylot z Polski, dotarcie na miejsce szkolenia, spotkanie powitalne – 

szczegółowa prezentacja programu szkolenia.  

10.11.14.: 

8.30-10.00 – ICT in lesson – wykład na temat zastosowania technologii ICT na zajęciach. 

10.00 – 10.10 – przerwa śniadaniowa, 

10.10 – 11.30 – ICT – Why–how-when – Dlaczego, jak i kiedy stosować technologie ICT?  

11.30-12.00 – przerwa, 

12.00-13.30 –Smart board – Wykorzystanie tablicy interaktywnej.  

14.00-15.00 – obiad   

15.00-15.45 – Observing lesson – Obserwowanie zajęć. 

16.00 – 16.30 – Polish Education System – Prezentacja polskiego systemu edukacji. 

11.11.14r.: 

8.30-10.00 – ICT in Turkey (FATiH Project) – wykład na temat zastosowania technologii ICT 

w Turcji, 

10.00 – 10.10 – przerwa śniadaniowa, 

10.10 – 11.30 – Presentation methods in class(wmv.ppt. prezi.) – Zaprezentowanie metod 

interaktywnych na zajęciach 

11.30-12.00 – przerwa, 

12.00-13.30 – Sample lesson with ICT – Przykładowa lekcja z wykorzystaniem ICT. 

14.00-15.00 – obiad   
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15.00-15.45 –  Turkish Education System – Prezentacja tureckiego systemu edukacji.  

16.00 – 16.30 – Zwiedzanie zabytków historycznych miasta i dziedzictwa kulturowego 

12.11.14r. (e-Twinning day) 

 8.30-10.00 – e-Twinning – registration – Rejestrowania się na platformie e-Twinning,  

10.00 – 10.10 – przerwa śniadaniowa, 

10.10 – 11.30 – Project collaboration web 2.0 – Projekt współpracy z wykorzystaniem 

serwisu web 2.0  

11.30-12.00 – przerwa, 

12.00-13.30 – Using Twinspace – Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem e-Twinningu. 

14.00-15.00 – obiad   

15.00-15.45 – Teacher kit-class web side – Wykorzystanie strony internetowej na zajęciach.  

16.00 – 16.30 – Zwiedzanie zabytków historycznych miasta i dziedzictwa kulturowego. 

13.11.14r.: 

8.30-10.00 – Observing lesson – Obserwacja zajęć. 

10.00 – 10.10 – przerwa śniadaniowa, 

10.10 – 11.30 – Meeting Turkish teachers – Spotkanie z nauczycielami z Turcji. 

11.30-12.00 – przerwa, 

12.00-13.30 –  Discussing new methods – Rozmowa na temat nowych metod nauczania. 

14.00-15.00 – obiad   

15.00 – 19.00 – Zwiedzanie zabytków historycznych miasta i dziedzictwa kulturowego. 

14.11.14r.: 

8.30-10.00 – Lesson: Math: Obserwacja lekcji matematyki. 

10.00 – 10.10 – przerwa śniadaniowa, 

10.10 – 11.30 –  Lesson: English: Obserwacja lekcji języka angielskiego. 

11.30-12.00 – przerwa, 

12.00-13.30 – Lesson: Religion 

14.00-15.00 – obiad   

15.00-15.45 – Konferencja podsumowująca szkolenie.  

16.00 – 16.30 – Certificate ceremony – Uroczyste otrzymanie certyfikatów. 

16.30 – 17.30 - Spotkanie pożegnalne 

15.11.14r. – Transfer do Polski. 


